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 األربعون الشخصية
 

 أربعون حديثًا حتدََّث فيها رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم عن شخصِه الكري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حممد خري رمضان يوسف
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

مة  مقدِ 
 

احلمُد هلل ربيِّ العاملني، والصالُة والسالُم على النبيِّ األمني، املرَسلِّ رمحًة للعاملني، وعلى آلهِّ 
 بَع هديَُه من سائرِّ العاملني، وبعد:الطيبني، ومن ات  وصحبهِّ 

فقد مجعُت يف هذه الرسالةِّ اللطيفةِّ أربعني حديثًا من األحاديثِّ الصحيحة، اليت تكل َم فيها  
  أو األحواَل االجتماعيةَ  نفسه، مما خيصُّ جانَب النبو ة،  صل ى هللا عليه وسل َم عنرسوُل هللا
الشخصيَة وحدها، ومعظمها يدوُر يف فلكِّ الشمائلِّ  صُّ أوصاَفهُ ، وليس ما خيوالنفسية

 العظيمةِّ اليت أوتَيها عليه الصالُة والسالم.  
، وليس ما تكل ُم عنه صحابتُه  الصالُة والسالم  عليهوشرطُت فيها أن يكوَن هو املتكليُِّم بذلكَ 

 هللا عليهم.   رضوانُ 
ومبا أن األحاديَث من َح من كتبِّ الشروح، وفس رُت فيها ألفاَظ الغريب، وأوردُت الشر 

الصحيحني، فإن أكثَر اعتمادي على شرحيهما املشهورين، البنِّ حجٍر والنووي، رمحهما هللاُ  
 ََل القبول، إنه هو السميُع العليم.راجًيا من هللا تعاتعاََل. 

 
 حممد خري يوسف

 هـ 1437صفر  26
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(1 ) 
 وسلم   صلى هللا عليه املصطَفى نسًبا

 
 عن واثِّلَة بنِّ األسقعِّ قال: مسعُت رسوَل هللا صل ى هللا عليه وسل َم يقول:

 
ن قريٍش  واصطَفى مِ  ،واصطَفى قريًشا من كنانة ،ن ولِد إمساعيلإنَّ هللَا اصطَفى ِكنانَة مِ "

 ". ن بين هاشمواصطفاين مِ  ،بين هاشم
 

 (.2276صحيح مسلم )
 

 خالصُه وخياره. ن كليِّ شيٍء االصطفاء: االختيار، والصفوُة م
بُن كالب يف مكة، فُسمُّوا كنانة، كانوا تفر قوا يف البالد، فجمعهم قصيُّ   وقريٌش أبناُء نضر بنِّ 

  .(1)قريًشا؛ ألنه قرشهم، أي: مجعهم
 

(2 ) 
 تكملة البناء 

 
 عن أيب هريرة، عن النبيِّ صل ى هللا عليه وسل َم قال:

 
فجعَل النَّاُس ُيطيفوَن به   ،نياًًن فأحسَنُه وأمجَلهِل رجٍل بََن بُ ثَ كم   ، ُل األنبياءمثَلي ومثَ "

 ". . فكنُت أًن تلَك اللَِّبنةيقولون: ما رأينا بنياًًن أحسَن من هذا إَّلَّ هذه اللَِّبَنةَ 
 

 .واللفُظ له (2286صحيح مسلم )(، 3342صحيح البخاري )
 

 

 . 53/ 10وذي حتفة األح( 1) 
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(3 ) 
 سيد ولد آدم 

 
 هللا صل ى هللا عليه وسل م:عن أيب هريرَة قال: قاَل رسوُل 

 
 ".وأوَُّل ُمشفَّع ،شافع وأوَّلُ  ،نشقُّ عنه القب ن يَ مَ  وأوَّلُ  ،سيِ ُد ولِد آدَم يوَم القيامةأًن "
 

 (.2278صحيح مسلم )
 

   .يف اخلري هُ قومَ  هو الذي يفوقُ  دُ السييِّ  :اهلروي قالَ 
ل عنهم أبمرهم، ويتحم   ، فيقومُ والشدائد إليه يف النوائبِّ  عُ فزَ غريه: هو الذي يُ  وقالَ 

 . ويدفعها عنهم مكارههم،
 دهم يف الدنيا واآلخرة، فسببُ مع أنه سيُّ  "القيامة يومَ "م: ى هللا عليه وسل  صل   أما قولهُ 
  وحنوه، خبالفِّ  وال معاندٌ  ى منازعٌ أحد، وال يبقَ  لكليِّ  سؤددهُ  ظهرُ يَ  القيامةِّ  أن يف يومِّ  ،التقييد
 .املشركني وزعماءُ  ارِّ الكفي  ذلك فيها ملوكُ  هُ فقد انزعَ  ،الدنيا

قاَل اإلماُم النوويُّ رمَحُه هللا تعاََل: وهذا احلديُث دليٌل لتفضيلهِّ صل ى هللا عليه وسل َم على مث 
 .(2)اخلَلقِّ كليِّهم

 
(4 ) 

 شرح الصدر 
 

 عن أنس بنِّ مالٍك قال: قاَل رسوُل هللا صل ى هللا عليه وسل م:
 
 ". مث ُغِسَل مباِء زمزم، مث أُنزِلتُ ىل زمزم، فُشرَِح عن صدري، طلقوا يب إ أُتيت، فان"

 

 . 15/37 على صحيح مسلم شرح النووي (2) 
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 . واللفُظ له (162صحيح مسلم )( مطو اًل، 342صحيح البخاري )

 
أييت احلديُث طوياًل، وهذا ُروَي خمتصرًا، ويُعَرُف حبادثةِّ شقيِّ الصدر، اليت تعدُّ من إرهاصاتِّ 

 أن يكوَن وقَع له ذلك مرتني: ين جر العسقالفُظ ابُن حوصو َب احلا النبو ة.
 عندها: "هذا حظُّ الشيطانِّ منك". كان الستعدادهِّ لنزعِّ العلقةِّ اليت قيَل له   األول:

 .(3)والثاين: كان الستعدادهِّ للتلقي احلاصلِّ له يف تلك الليلة
 

(5 ) 
 لوين زم ِ 

 
 رضَي هللا عنهما قال:   هللاعن جابر بنِّ عبد

 
 :  الوحي، فقاَل يف حديثِّهحيديُِّث عن فرتةِّ  وسل َم وهول ى هللا عليه مسعُت النب  ص

ُك الذي جاَءين  َملَ ال  فَبيَنا أًن أمشي، إذ مسعُت صوًًت من السماء، فرفعُت رأسي، فإذا "
فُقلُت:   ،تعًبا، فرجعمنُه رُ  ِئث تُ ، فجُ على كرسيٍ  بنَي السماِء واألرض حِبراَء جالٌس 
ث ُِر  يَ }: فدثَّروين، فأنزَل هللُا تعاىَل  .زمِ لوين زمِ لوين  .َورَبََّك َفَكبِ    .ُقم  فَأَن ِذر   .أَي َُّها ال ُمدَّ
ُجر   . َوثَِياَبَك َفَطهِ ر   َز فَاه   [.5 –  1]سورة املدثر:  "{َوالرُّج 

 
 (.161صحيح مسلم )( واللفُظ له، 4641صحيح البخاري )

 
 املَلُك هو جربيُل عليه السالم.

 .(4)ُذعرُت وخفتوجئثت: 

 

 . 1/460فتح الباري ( 3) 
 . 1/232النهاية يف غريب احلديث واألثر ( 4) 
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 وزميِّلوين، ودثيِّروين: غطُّوين.
 

(6 ) 
 بن إبراهيم اَّل

 
 عن أنس بنِّ مالٍك قال: قاَل رسوُل هللا صل ى هللا عليه وسل م:

 
 ". ُوِلَد يَل الليلَة ُغالم، فسمَّيتُه ابسِم أيب، إبراهيم"
 

 (.2315مسلم )صحيح 
 

 عليهم  واُز التسميةِّ أبمساءِّ األنبياءِّ صلواُت هللا فيه جواُز تسميةِّ املولودِّ يوَم والدته، وج
 .(5)وسالمه

 
(7 ) 

 تواضع
 

 عن أيب ُجحيفة قال: قاَل رسوُل هللا صل ى هللا عليه وسل م:
 
 ". َّل آكُل متَّكًئا"
 

 .(5083صحيح البخاري )
 

 

 . 15/75شرح النووي على صحيح مسلم ( 5) 
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د ة( عند األكل، قال اخلطيايبُّ رمَحُه هللا: معََن احلديث: إين ال أقعُد مت كًئا على الوطاء )املخ
 .(6)اد، فلذلك أقعُد مستوفزًافِّْعَل َمن َيستكثُر من الطعام، فإين ال آكُل إال الُبلغَة من الز 

 
(8 ) 

 أشدُّ يوم 
 

ُ عليهِّ وسل مقالْت لرسولِّ اَّلل ِّ النبيِّ صل ى هللا عليه وسل م، أهنا  عن عائشَة زوجِّ   : صل ى اَّلل 
 ؟ دحُ  مِّن يومِّ أُ يوٌم كاَن أشد  هل أَتى عليَك اي رسوَل هللا، 

رضُت نفسي إذ عَ  ،بةما لقيُت منُهم يوَم العقَ  ، وكاَن أشدُّ قوِمكلقد لقيُت ِمن "فقال: 
ب ين إىل ما أردُت، فانطلقُت وَأًن َمهموٌم عَلى  الل، فلم يُ يَل بِن عبِد كُ على ابِن عبِد يلِ 

،  ، فإذا بسحابٍة قد أظلَّتينفعُت رأسيفر ، رِن الثَّعالبوجهي، فلم أستِفق  إَّلَّ وأًن بقَ 
ك، وما َع قوَل قوِمَك لقد مسِ  اَّللََّ عزَّ وجلَّ  إنَّ  :، فَناداين فقالفنظرُت فإذا فيها جبيل

   ". َرُه مبا شئَت فيهممَلَك اجلباِل لتأمُ إليَك ردُّوا عليك، وقد بعَث 
، مثَّ قال: ي و  ،فَناداين مَلُك اجلبال"قال:   مِسَع قوَل قوِمكَ قد : إنَّ اَّللََّ حممَّدسلََّم علي 

  شئَت أن   إن   ؟ما شئتفك، مرِ أبَرين ، وقد بعَثين ربَُّك إليَك لتأمُ َلُك اجلبال، وَأًن مَلك
   ".ُم األخشَبني ُأط ِبَق عليه 

َ  يَ  َمن مرَِج اَّللَُّ ِمن أصالبِ بل أرجو أن يُ " :  صل ى اَّلل ُ عليهِّ وسل مُه رسوُل اَّلل ِّ فقاَل ل عبُد اَّللَّ
 ". شِرُك بِه شيًئا، َّل يُ وحَده

 
 لألخري. (، واللفُظ 1795(، صحيح مسلم )3059صحيح البخاري )

 
 .. األخشبان: اجلبالن املطيفان مبكة، ومها أبو قـَُبيس، واألمحر.

   .(7)خشٍن غليظِّ احلجارةكلُّ جبٍل   واألخشب:

 

 . 9/541فتح الباري ( 6) 
 . 2/32النهاية يف غريب احلديث واألثر ( 7) 
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(9 ) 

 من مسَرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

 رَة قال: قاَل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: هريعن أيب
ِر وقريٌش ين يف الِ لقد رأيتُ " تين عن أشياَء من بيِت املقدِس مل  فسألَ  ،  عن مسرايَ ين تسألُ ج 
 .  "قط   هُ ُت مثلَ ب  ربًة ما ُكرِ ُت كُ فُكرِب   ، هات  ثبِ أَ 

 . "هتُم بهسألوين عن شيٍء إَّل أنبأما يَ  ،ُه هللاُ يل أنظُر إليهفرفعَ " :قال
 

والبخاري من رواية جابر  ، واللفُظ له، (172جزء من حديث رواه مسلم يف صحيحه )
(3673.) 
 

 احلِّْجر: احلائُط املستديُر إَل جانبِّ الكعبة الشمايل.
 . وهذا من معجزاتِّ الرسولِّ صل ى هللا عليه وسل م

 
(10 ) 

 جٌر يسلِ م حَ 
 

 ى هللا عليه وسل م:عن جابر بنِّ مَسُرَة قال: قاَل رسوُل هللا صل  
 ". إين ِ ألعرفُه اآلن  ،ثأن  أُبعَ  يسلِ ُم عليَّ قبلَ إين ِ ألعرُف حجًرا مبكََّة كان "
 

 (.2277صحيح مسلم )
 

 .(8)فيه معجزٌة له صل ى هللا عليه وسل م. ويف هذا إثباُت التمييزِّ يف بعضِّ اجلمادات 
 

 . 15/36النووي على صحيح مسلم شرح ( 8) 
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(11 ) 
 إنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
  قال:هريرةَ  عن أيب

 
، قال: حىت هم  بنحرِّ بعضِّ محائلهم، قال:  فَنفَِّدْت أزواُد القومكنيا مع النبيِّ يف مسري، قال: 

  فقال عمر:
 عليها.   هللاَ  القوم، فدعوتَ  من أزوادِّ  ما بقيَ  لو مجعتَ  ،هللا  اي رسولَ 

  واةِّ وذو الن   :جماهد :ال)وق :قال ،بتمره وذو التمرِّ  ، هبرُبيِّ  ذو الرُبيِّ  فجاءَ  :قال ،ففعل :قال
   . واه(بنَ 

 ى؟  وما كانوا يصنعون ابلنوَ قلت: 
 ويشربون عليه املاء.   هُ ونَ صُّ قال: كانوا يَ 

 أزودهتم.  القومُ  حىت مألَ  ،فدعا عليها :قال
بما عبد،   هللاَ  ىهللا. َّل يلقَ  وأين رسولُ  ،َّل إله إَّل هللا  أن   أشهدُ : " ذلك  عندَ  فقالَ  :قال
 ". اجلنة فيهما، إَّل دخلَ  شاك ٍ  غريَ 
 

 . واللفُظ لألخري (27صحيح مسلم )(، 2352صحيح البخاري )
 

 ل.احلمائل: مجُع مَحولة، وهي اإلبُل اليت حَتمِّ 
وهي ال  ،زاد مجعُ  األزودةُ  :قال الشيخ أبو عمرو بن الصالح ":هتمأزودَ  حىت مأل القومُ ": قوله

  ، أزودهتم أوعيةَ  حىت مأل القومُ  : املراد عندي أن يكونَ  هُ ووجه  :قال . هاهبا أوعيتُ  ألُ إمنا تُ  ،ألتُ 
 إليه مقامه.   املضافُ  قيمَ وأُ  ،املضاف فَ ذِّ فحُ 
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كما يف نظائره. وهللا    ،ما فيها ا ابسمِّ أزوادً  ى األوعيةَ أنه مس   وحيتملُ  :قال القاضي عياض
  .أعلم

 ،فاألهمي  األهميِّ  وتقديُ  ، املصاحل اعاةِّ ر مل بيانٌ  ،مى هللا عليه وسل  صل   به النبُّ  يف هذا الذي هم  و 
  .مها. وهللا أعلمأضريِّ  الضررين لدفعِّ  أخفيِّ  وارتكابُ 

هذا فيه   ":القوم ن أزوادِّ مِّ  ما بقيَ  لو مجعتَ  ،هللا  : اي رسولَ  هللا عنهرضيَ  فقال عمرُ "قوله: 
له   ظهرتْ  ، فإنْ يهف الفاضلُ  نظرَ ليَ  مصلحةً  ما يراهُ  على الفاضلِّ  املفضولِّ  عرضِّ  جوازِّ  بيانُ 

 .فعله مصلحةٌ 
 جمموعها على شرطِّ  اليت يزيدُ  ،نظائره الظاهرة. وما أكثرَ  ةِّ النبو   من أعالمِّ  مٌ علَ  ويف احلديثِّ 

 .(9)وهللا أعلم ا مشهورة.فوا فيها كتبً وصن   ،وقد مجعها العلماء .القطعيي  العلمُ  وحيصلُ  ،التواتر
 

(12 ) 
 النيبُّ الق  

 
 :أيب هريرَة قالعن 

هذا ِمن " :لرجٍل ممن يُْدَعى ابإلسالم فقالَ  ،ى هللُا عليه وسل م ُحَنيًناشهِّْدان مع رسولِّ هللاِّ صل  
   ." أهِل النار

الرجُل   ، : اي رسوَل هللافقيل ،فأصابـَْته جراحة  ،قاَتل الرجُل قتااًل شديًدا ،القتالا حَضْران فلمي 
 .  وقد مات  ،اليوَم قتااًل شديًدا اتلَ فإنه ق ر،إنه مِّن أهلِّ الناالذي قلَت له آنًفا 

   ." إىل النار" :فقال النبُّ صل ى هللاُ عليه وسل م
ولكن  به جراًحا   ، إذ قيل: إنه مل َيُتْ  . فبينما هم على ذلكَ بعُض املسلمنَي أن يَراتب  فكادَ 

   .شديًدا
ْ على اجلراحا كان مفلمي   نفَسه.  فقتلَ  ،َن الليلِّ مل َيصربِّ
   ."! أشهُد أين عبُد هللِا ورسولُههللاُ أكب "فقال:  ،النبُّ صل ى هللاُ عليه وسل م بذلك  ربَِّ خفأُ 

 

 . 1/224من شرح النووي على صحيح مسلم ابختصار ( 9) 
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ُد هذا  وإنَّ هللَا يؤي ِ  ،ُل اجلنَة إَّل نفٌس مسلمةدخإنه َّل يَ " :ى يف الناسبالاًل فنادَ  رَ م أمث
 ". الديَن ابلرجِل الفاجر

 
 .واللفُظ له (111صحيح مسلم )(، 2897صحيح البخاري )

 
وال   .اا أو فاسقً كافرً   من أن يكونَ  أعمُّ  ابلفاجرِّ  أن املرادَ  الذي يظهرُ قاَل احلافُظ ابُن حجر: 

 رُ ظهِّ على من كان يُ  ألنه حممولٌ  "؛مبشرك  ال نستعنيُ إاني " :مى هللا عليه وسل  صل   قولهُ  يعارضهُ 
  .أو هو منسوخ ،الكفر

  .الظاهرة من معجزاتهِّ  وذلكَ  ،غيبات ملاب مَ ى هللا عليه وسل  صل   إخبارهُ  ويف احلديثِّ 
 .(10) هبا واجلهرِّ  ،فيه  تكونُ  بفضيلةٍ  الصاحلِّ  الرجلِّ  إعالمِّ  وفيه جوازُ 

 
(13 ) 

 والسالمحبُّ الرسول عليه الصالة 
 

 عن أنس بنِّ مالك قال: قاَل رسوُل هللا صل ى هللا عليه وسل م:
 
 ". والنَّاِس أمجعني وولدهِ  والِدهِ أحدُكم حىت أكوَن أحبَّ إليه من َّل يؤمُن "
 

 (.44صحيح مسلم )( واللفُظ له،  15صحيح البخاري )
 

  ن حب  أل ؛االختيار  به حب   بل أرادَ  ،الطبع  به حب   دْ رِّ مل يُ  :ايبمام أبو سليمان اخلطي قال اإل
 يتيف طاع فينحىت تُ  يف حبيِّ  صدقُ ال تَ  : فمعناه :قال .إَل قلبه وال سبيلَ  ،طبع هُ نفسَ  اإلنسانِّ 

 .ك ن كان فيه هالكُ ، وإعلى هواك يَ رضا رَ ؤثِّ وتُ  ،ك نفسَ 
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ى صل   النبيِّ  حق  ن أ علمَ  ،ياناإل أن من استكملَ  : احلديثومعََن  :هللا ال رمحهُ بطي  بنُ اقال و 
م  ى هللا عليه و سل  ن به صل  ؛ ألأمجعني والناسِّ  وابنهِّ  أبيهِّ  عليه من حقيِّ  آكدُ  مَ هللا عليه وسل  

 .(11)دينا من الضاللوهُ  ، النار نقذان مناستُ 
 

(14 ) 
 حكمة يف عطاء

 
 :عن سعد بن أيب وقياص رضَي هللا عنه قال

ُ عل  مَ سَ قَ    .أعطِّ فالاًن فإن ُه مؤمن ،: اي رسوَل اَّلل  فقلتُ  ،ًماسْ يهِّ وسل َم قَ رسوُل اَّلل ِّ صل ى اَّلل 
ُ عل     ".أو مسلمٌ " :يهِّ وسل مفقاَل الن بُّ صل ى اَّلل 

   ". أو مسلمٌ "  :ويرديُِّدها عَلي  ثالثً  ،وهُلا ثالثً قأ
ُ يف النَّاربَّ كُ وغريُه أحبُّ إيلَّ منُه خمافَة أن يَ إين ِ أُلعطي الرَّجَل " :مث  قال  ". ُه اَّللَّ

 
 ( واللفُظ له. 150(، صحيح مسلم )27صحيح البخاري )

 
 من الفوائدِّ اليت ُُتََن من هذا احلديثِّ الشريف:

  ملن مل يـَُنص  عليه. قيت اإليانِّ واإلسالم، وترُك القطعِّ ابإليانِّ الكاملِّ بني حقي التفرقةُ  -

 فيه الردُّ على غالةِّ املرجئةِّ يف اكتفائهم يف اإليانِّ بنطقِّ اللسان. -

وجُه ذلك الِّ املصاحل، وتقدُي األهميِّ فاألهمي، وإْن خفَي جواُز تصرُّفِّ اإلمامِّ يف م -
 على بعضِّ الرعي ة.

   .جوازه الشافعُ  عتقدُ فيما يَ  عند اإلمامِّ  الشفاعةِّ  وازُ ه جوفي -

   .عنه أنه ذهلَ  على ما يظنُّ  للكبريِّ  الصغريِّ  وتنبيهُ  -

  .إَل مفسدة إذا مل يؤديِّ  إليه يف األمرِّ  املشفوعِّ  ومراجعةُ  -

    .(12)عالن من اإلأوََل  ابلنصيحةِّ  سرارَ وأن اإل -

 

 . 2/15نقلت القولني من شرح النووي على صحيح مسلم ( 11) 



13 
 

 
(15 ) 

 الرسول العادل صلى هللا عليه وسلم 
 

 ابر بنِّ عبدهللا قال: ج عن
 
  ، ةويف ثوبِّ بالٍل فض   ، من ُحَنني رَفهُ ُمنصَ  ، وسل َم ابجلِّْعرانَة عليهِّ ى رجٌل رسوَل هللاِّ صل ى هللاُ أتَ 

 عدِّْل. ا : اي حممدُ فقال ،الناس ييُعط ،ورسوُل هللاِّ صل ى هللاُ عليهِّ وسل َم يقبُض منها
   ".أعِدل إن مل أكن   ِسرتُ وخَ  بتُ ؟ لقد خِ لعدِ أ إذا مل أكن   يعِدلُ ن ! ومَ ويَلك"قال: 
 .  هذا املنافق فأقتلَ ابِّ رضَي هللاُ عنه: دْعين اي رسوَل هللاِّ عمُر بُن اخلطي  فقالَ 

ون القرآَن  ؤ يقر  معاَذ هللِا أن يتحدََّث الناُس أين أقتُل أصحايب. إنَّ هذا وأصحابَهُ "فقال: 
 .  "ُرُق السَّهُم مَن الرِميَّةَيَ ََيرقوَن منه كما   ،َّل ُياوُز حناِجَرهم

 
 ، واللفُظ له. (1063صحيح مسلم )(، 3414صحيح البخاري )

 
   :فيه أتويالن  ]عياض[: القاضي قالَ  ":حناجرهم ال جياوزُ  يقرؤون القرآنَ "

  الفمِّ  ى تالوةِّ سوَ  وال هلم حظ   ،وا منهوال ينتفعون مبا تلَ  ،مقلوهبُ  ال تفقههُ  معناهُ  :أحدمها
   .احلروف ذ هبما تقطيعُ إ ،واحللق ةِّ واحلنجر 
 .(13)لوال يتقب   ، وال تالوة هلم عملٌ  ال يصعدُ  معناهُ  :والثاين
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(16 ) 
 حدث يف يوم ُأحد 

 
 عن أنس:

 
َرْت َرابَ  ه ،يوَم ُأُحد ُتهُ عيَـ أن  رسوَل هللاِّ صل ى هللُا عليه وسل َم ُكسِّ ُلُت سْ يَ  فجعلَ  ،وُشج  يف رأسِّ

  :الدَم عنه ويقول
   ؟ "، وهو يدعوهم إىل هللاَتهَرابعي َ  كَسرواو  ، جُّوا نبيَّهمُح قوٌم شَ ف يُفلِ يك"

 [.128: آل عمران سورةُ ] {لَْيَس َلَك مَِّن اأْلَْمرِّ َشيءٌ }هللاُ تعاَل:  فأنزلَ 
 

 .واللفُظ له (1791صحيح مسلم )(، 2754صحيح البخاري )
 

 سلَت الدم: أماطه.
والناب، أهنا ُكسرت، فذهَب منها فلقة، ومل  نُّ اليت بني الثني ةِّ واملراُد بكسرِّ الرابعية، وهي الس 

 .(14)تُقَلْع من أصلها
 

(17 ) 
 اجلهاد العظيم 

 
 :   هللاِّ صل ى هللاُ عليه وسل مرسولُ  قالَ عن أيب هريرَة قال: 

ا أمِحُلهم  ، وَّل أجُد مةولَ َّل أجُد محُ  َسريٍَّة، ولكن  لوَّل أن أُشقَّ عَلى أُمَّيت ما ََتلَّفُت عن "
ييُت   أن  يَتخ يَّ ، ويُشقُّ علليهع ، ولَوِدد ُت أين قاتَ ل ُت يف سبيِل اَّللَِّ فُقِتل ُت، مث ُأح  لَّفوا عينِ 

ييتُ مث قُتِ   . "لُت، مث ُأح 
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 (.1876واللفُظ له، صحيح مسلم ) (2810صحيح البخاري )
 

 ، وحتريضِّ املسلمني عليه. اجلهاد أراَد النبُّ صل ى هللا عليه وسل َم املبالغَة يف بيانِّ فضلِّ 
  :يف هذا احلديثو 

  .النية على حسنِّ  احلضُّ  -

   .هبم  ورأفتهِّ  م على أمتهِّ ى هللا عليه وسل  صل    النبيِّ  شفقةِّ  ةِّ شد   وبيانُ  -

   . هللا يف سبيلِّ  القتلِّ  طلبِّ  واستحبابُ  -

 .   أنه ال حيصلعلمَ  وإنْ  "،كذا من اخلري  حصولَ  وددتُ "قول  وجوازُ  -

  .مفسدة أو لدفعِّ  ،أو أرجح  راجحةٍ  ملصلحةٍ  املصاحلِّ  بعضِّ  كُ وفيه تر  -

   .يف العادة  ما يتنعُ تينيِّ  وفيه جوازُ  -

 .(15)عن املسلمني املكروهِّ  يف إزالةِّ  والسعيُ  -
 

(18 ) 
 حماولة اغتيال

 
   عن جابر بنِّ عبدهللا قال:

 وهو يف واٍد كثريِّ  القائلةُ  هُ تْ ، فلما أدركغزوَة ََند مَ ى هللا عليه وسل  َزوان مع رسولِّ هللاِّ صل  غ
سيَفه، فَتفر َق الناُس يف الشجرِّ َيسَتظلُّون، وبينا   وعل قَ  ،، فنزَل حتَت شجرٍة واستظل  هباالعَِّضاه

،  ا، فإذا أعرايب  قاعٌد بني يديهنئفجِّ  ،مى هللا عليه وسل  إذ دعاان رسوُل هللاِّ صل   حنن كذلكَ 
 فقال: 

َقظُت وهو قائٌم على رأسي خمرَتٌِط َصل ًتا،  ، فاخرتََط سيفي، فاستيإن هذا أًتين وأًن ًنئم"
 .  " مث قَ َعد، فهو هذا ،هللاُ. فشاَمه مين؟ قلت: ََينَ ُعكَ قال: َمن 

 . مى هللا عليه وسل  رسوُل هللاِّ صل   قال: ومل يُعاقِّْبهُ 
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 ( من كتاب الفضائل.843صحيح مسلم )له،  ( واللفظُ 3908صحيح البخاري )
 
.ائل الق ُة احلري  ة: وسُط النهارِّ وشد 

 ظُم له شوك. عالعِّضاه: كلُّ شجٍر يَ 
 َصلًتا: جمر ًدا عن غمده. 

 فشاَمه: املراُد أغمده. والكلمُة من األضداد، فشاَم السيَف إذا استل ه، وشاَمُه إذا أغمده. 
 ويف احلديث:

 على األَذى.  هِّ فرُط شجاعةِّ النبيِّ صل ى هللا عليه وسل م، وقوُة يقينهِّ وصرب  -

لمُه عن اجلهيال. -  وحِّ

وفيه جواُز تفرُّقِّ العسكرِّ يف النزولِّ ونومهم، وهذا حملُُّه إذا مل يكْن هناَك ما خيافون  -
 .(16)منه

 
(19 ) 

 نبوية كرَيةخصائص 
 

 عن جابر بنِّ عبدهللا، أن النب  صل ى هللا عليه وسل َم قال:
 
األرُض   وُجِعَلت  يلَ ، ِب َمسريَة شهررُّع: ُنِصرُت ابلنَّ أحٌد قبليمل يُعَطهُ  يُت مخًساُأعطِ "
ا رجٍل من أُمَّيت أدَر ًدا وَطهورًاسجِ مَ  املغامُن ومل حتَِلَّ   الصالُة فل ُيصلِ ، وُأِحلَّت  يلَ  ت هُ ك، فأَيُّ

ًة وبُِعثُت إىل الناِس  خاصَّ  ، وكان النيبُّ يُبَعُث إىل قوِمهِ يُت الشفاعةألحٍد قَبلي، وُأعطِ 
 ".ةمَّ عا
 

 (.521، صحيح مسلم )واللفُظ له( 328صحيح البخاري )
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مُة السندي يف حاشيتهِّ على سننِّ النسائي:  يف   هُ ما حضرَ  بل ذكرَ  ، احلصر ردِّ مل يُ قال العالي
 :مر ألوامتثااًل  ،لشكرها داءً أو  ،ا ابلنعمةواعرتافً  ، به عليه ذكرههللا تعاََل  مما من   ،ذلك الوقت

 .(17)اال افتخارً [،  11{ ]سورة الضحى: َفَحديِّثْ َمةِّ رَبيَِّك َوأَم ا بِّنِّعْ }
 

(20 ) 
 خصائص أخرى

 
 عن أيب هريرَة قال: قال رسوُل هللا صل ى هللا عليه وسل م:

ِن األرِض  وُنِصرُت ابلرُّع ب، وبَ ي نا أًن ًنئٌم أُتِيُت مبفاتيِح خزائ ، بُِعثُت جبوامِع الَكِلم"
 ". ي  دَ فُوِضَعت  يف ي

 
  (.523( واللفُظ له، صحيح مسلم )6845ري )البخاصحيح 

 
، مجَع هللا تعاََل يف األلفاظِّ اليسريةِّ منه  "بُعثُت جبوامعِّ الكلم": قاَل اهلروي: يعين به القرآن

 ، قليَل اللفظِّ كثرَي املعاين.وكالمُه صل ى هللا عليه وسل َم كان ابجلوامعاملعايَن الكثرية، 
النبو ة، فإنه إخباٌر بفتحِّ هذه البالدِّ ألم ته،  األرض": هذا من أعالمِّ  "أُتيُت مبفاتيحِّ خزائنِّ 

 .(18)، وهلل احلمُد واملن ةووقَع كما أخرَب صل ى هللا عليه وسل م
 

(21 ) 
 قلب َّل ينام

 
  عن أيب سلمَة بن عبدالرمحن:
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 عليهِّ وسل َم يف  أن ُه سأَل عائشَة رضَي هللُا عنها: كيف كانت صالُة رسولِّ هللاِّ صل ى هللاُ 
 رمضان؟ 

ى  فقالت: ما كان رسوُل هللاِّ صل ى هللُا عليهِّ وسل َم يَزيُد يف رمضاَن وال يف غريِّهِّ على إحدَ 
، مث ُيصليِّي أربًعا، فال َتَسْل عن وهلِّني َسْل عن ُحسنهِّن  وط، ُيصليِّي أربًعا، فال تَ عشرَة ركعة

   ُحسنهِّن  وُطوهلِّني، مث ُيصليِّي ثالًث.
 ؟ ، أتناُم قبَل أن ُتوتِّر قالت عائشة: فقلت: اي رسوَل هللا

 . "تناماِن وَّل يناُم قليب ، إنَّ عيينَّ ي عائشة"فقال: 
 

  (.738مسلم )( واللفُظ له، صحيح 1096صحيح البخاري )
 

 . قاَل اإلماُم النووي: هذا من خصائصِّ األنبياء صلواُت هللا وسالمُه عليهم
حىت   يف الوادي، وأنه مل يعلْم بفواتِّ وقتِّ الصبحِّ ى هللا عليه وسل مَ وذكَر حديَث نومهِّ صل  

ياتِّ املتعليِّقَة به، كاحلدثِّ   طلعتِّ الشمس، وأنه ال منافاَة بينهما؛ ألن القلَب إمنا يُدرُِّك احلسيِّ
عني، والعنُي إمنا يُدَرُك ذلك ابل ، وال يدرُِّك طلوَع الفجرِّ وغريهِّ مما يتعل ُق ابلعني، و واألملِّ وحنومها

 .(19)وإْن كان القلُب يقظانانئمة، 
 

(22 ) 
 الرسول صلى هللا عليه وسلم أمان ألصحابه

 
 عن أيب موسى األشعري رضَي هللا عنه قال: 

 .حىت  ُنصليَِّي معه العِّشاء سناجلَ لنا: لو قف ،نا املغرَب مع رسولِّ هللاِّ صل ى هللُا عليه وسل مصل ي
 ؟ "لُتم ها هناما ز "فقال:  ،علينا جَ فخر  ،قال: فجلسنا

   .معَك العِّشاء ُنصليِّيَ مث قلنا: َنلُس حىت  ،اي رسوَل هللا، صل ينا معَك املغرب  قُلنا: نعم
   ".أَصبُتم" أو  "،ُتمنأحسَ "قال: 
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  َأَمَنةٌ النُّجوُم "فقال:  يرفُع رأَسُه إَل السماء، ، وكان كثريًا مما الس ماءإَل  رأَسهُ  عَ رفقال: ف
ى  فإذا ذهبُت أتَ  ،صحايبأل وأًن َأَمَنةٌ  ،ما ُتوَعد ى السَّماءَ فإذا ذهبِت النُّجوُم أتَ  ،ءلسَّمال

 ". ى أُمَّيت ما يُوَعدونأصحايب أتَ  فإذا ذهبَ  ،مَّيتوأصحايب َأَمَنٌة أل ،أصحايب ما يُوَعدون
 

 .(2531صحيحه )مسلم يف رواه 
 

 القيامة.   ا يومَ ها وذهاهبَ انشقاقَ  السماءِّ  بوعدِّ  أرادَ قال ابُن األثري رمَحُه هللاُ تعاََل: 
 ها. ها وإعدامُ ها وانكدارُ تكويرُ  النجومِّ  وذهابُ 

 بينهم من الفنت.  ما وقعَ  أصحابهِّ  بوعدِّ  وأرادَ 
 األمة.  بوعدِّ  وكذلك أرادَ 

ُ  أهلِّ  عند ذهابِّ  الشريِّ  جميءِّ إَل  يف اجلملةِّ  واإلشارةُ    اخلري، فإنه ملا كان بني أظهرهم كان يبنييِّ
هللا   رضيَ  األهواء، فكان الصحابةُ  واختلفتِّ  اآلراءُ  جالتِّ  ا تويفَ هلم ما خيتلفون فيه، فلمي 

ا  حال، فلمي  أو داللةِّ  أو فعلٍ  م يف قولٍ ى هللا عليه وسل  إَل الرسول صل   سندون األمرَ عنهم يُ 
 .ملَ الظُّ  ويتِّ وقَ  ،األنوار تِّ قل   دَ قِّ فُ 
 وم. النج عند ذهابِّ  السماءِّ  وكذلك حالُ  

 .(20)وهو احلافظ ،أمني مجعُ  يف هذا احلديثِّ  نةُ واألمَ 
 

(23 ) 
 حتذير وشفقة

 
 عن أيب هريرَة قال: قاَل رسوُل هللا صل ى هللا عليه وسل م:

 
ا مثَلي ومَثُل أمَّيت" فأًن   ،راُش يَقعَن فيهفجعلِت الدَّوابُّ والفَ  ،كمَثِل رُجٍل استوقَد ًنرًا  ،إَّنَّ

 ". َتقحَّموَن فيه نتم وأ  ،آِخٌذ حُبَجزِكم
 

 . 1/70النهاية يف غريب احلديث واألثر ( 20) 
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 فُظ له. ل (، وال2284(، صحيح مسلم )6188صحيح البخاري )

 
 زة، وهي معقُد اإلزارِّ والسراويل.جْ احُلَجز: مجُع حُ 

اجلاهلني  تساقطَ  هَ شب   مَ ى هللا عليه وسل  أنه صل   احلديثِّ  ومقصودُ قاَل اإلماُم النووي: 
  يف ذلك، مع منعهِّ  هم على الوقوعِّ ، وحرصَ  اآلخرةواملخالفني مبعاصيهم وشهواهتم يف انرِّ 

تييزه،   الدنيا، هلواه، وضعفِّ  راش يف انرِّ الفَ  منهم، بتساقطِّ  املنعِّ  على مواضعِّ  هم، وقبضهِّ إايي 
  .(21)يف ذلك جلهله نفسه، ساعٍ  على هالكِّ  وكالمها حريصٌ 

ألن   ؛ه إَل البشريمن أحوجُ  إَل النذيرِّ  إَل أن اإلنسانَ  وفيه إشارةٌ وقاَل احلافُظ ابُن حجر: 
   .اآلجل دون احلظيِّ  العاجلِّ  إَل احلظيِّ  مائلةٌ  هُ تَ بل  جِّ 

  على َناةِّ  واحلرصِّ  ،والرمحة من الرأفةِّ  مَ ى هللا عليه وسل  ما كان فيه صل   ويف احلديثِّ قال: 
يمٌ }  :تعاََل  كما قالَ   ،ةاألم   نِّنَي َرُءوٌف َرحِّ ْلُمْؤمِّ  .(22) [128ة:  ]سورُة التوب { َحرِّيٌص َعَلْيُكْم ابِّ
 

(24 ) 
 الوسيلة اجلليلة

 
 بن عمرو بن العاص، أنه مسَع النب  صل ى هللا عليه وسل َم يقول: عن عبدهللا

 
فإنَُّه َمن صلَّى عليَّ صالًة صلَّى  ،مثَّ صلُّوا علي   ،املؤذِ َن فقولوا مثَل ما يقول إذا مسعُتمُ "

ا منزِلٌة يف اجلنَِّة َّل تَ  ، ةَ الوسيليَل وا اَّللََّ لُ مثَّ سَ  ،اَّللَُّ عليه ِبا عشًرا غي إَّلَّ لعبٍد من نبفإَّنَّ
 ".حلَّت  لُه الشََّفاعة يَل الوسيلةَ  ن سألَ فمَ  ،وأرجو أن أكوَن أًن هو ، عباِد اَّللَّ 

 
 (.384يح مسلم )حص

 

 . 15/50مسلم شرح النووي على صحيح  ( 21) 
 . 11/318فتح الباري ( 22) 
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 الوسيلة: فس رها النبُّ صل ى هللا عليه وسل َم أبهنا منزلٌة يف اجلنة.

 الوسيلة: املنزلُة عند امللِّك.ة: قاَل أهُل اللغ
 .(23) حل ت له" أي: وجَبت، وقيل: انلتهوقولُه صل ى هللا عليه وسل م: "

 
(25 ) 

 أول شفيع
 

 صل ى هللا عليه وسل م: النبُّ مالك: قاَل  أنس بنُ  قال
 
قُت، وإنَّ ِمن " األنبياِء نبيًّا ما  أًن أوُل شفيٍع يف اجلنَّة، مل ُيصدَّق  نيبٌّ من األنبياِء ما ُصدِ 

قُه من أمَّتِه إَّل رجٌل واحد  ". يصدِ 
 

 (.196صحيح مسلم )
 
املراُد أن معجزاتِّ األنبياءِّ انقرضْت ابنقراضِّ ...": مل ُيصد ْق نب  من األنبياءِّ ما ُصديِّقتُ "

 .(24) إَل يومِّ القيامةن حضرها، ومعجزُة القرآنِّ مستمر ةٌ أعصارهم، فلم يشاهدها إال مَ 
 

(26 ) 
 الشفاعة الكبى

 
 قاَل رسوُل هللا صل ى هللا عليه وسل م:عن أيب هريرَة قال: 

 

 

 . 4/86ووي على صحيح مسلم شرح الن( 23) 
 . 9/7ينظر فتح الباري ( 24) 
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 مستجابة، فتعجََّل كلُّ نيبٍ  دعوَته، وإين اختبأُت دعويت شفاعًة ألمَّيت يوَم لكلِ  نيبٍ  دعوةٌ "
 ". شيًئا، فهي ًنئلٌة إن  شاَء هللاُ َمن ماَت ِمن أمَّيت َّل ُيشِرُك ابهلِل القيامة

 
 .واللفُظ له (199صحيح مسلم )(، 5945صحيح البخاري )

 
على أمته،  مَ ى هللا عليه وسل  صل   النبيِّ  شفقةِّ  كمالِّ   بيانُ  يف هذا احلديثِّ النووي:  اإلمامُ  قالَ 

إَل  ألمتهِّ  هُ دعوتَ  مَ ى هللا عليه وسل  صل   رَ فأخ   ،ةيف مصاحلهم املهم   ابلنظرِّ  هبم، واعتنائهِّ  ورأفتهِّ 
 . حاجاهتم وقاتِّ أ أهميِّ 

فهي انئلٌة إْن شاَء هللُا َمن ماَت مِّن أم يت ال ُيشرُِّك ابهللِّ  صل ى هللا عليه وسل م: وأما قولهُ قال: 
يف  مل خيلدْ  ،ابهلل تعاََل  مشركٍ  غريَ  من ماتَ  أن كل   ،احلق أهلِّ  ملذهبِّ  ففيه داللةٌ  "،شيًئا
 .(25)ا على الكبائرن كان مصر  إو  ،النار

 
(27 ) 

 ائل حممديةأو 
 

 عن أنس بنِّ مالك قال: قاَل رسوُل هللا صل ى هللا عليه وسل م:
 
 ".أًن أكثُر األنبياِء تبَ ًعا يوَم القيامة، وأًن أوُل َمن يَقرَُع ابَب اجلنَّة"
 

 (.196صحيح مسلم )
 

 
 
 

 

 . 3/75شرح النووي على صحيح مسلم ( 25) 
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(28 ) 
 إىل ابب اجلنة 

 
 هللا صل ى هللا عليه وسل م:عن أنس بنِّ مالك قال: قاَل رسوُل 

 
ح، فيقوُل اخلازن: َمن أنت؟ فأقول: حممَّد، فيقول:  فتِ يت ابَب اجلنَِّة يوَم القيامة، فأستَ آ "

 ". بَك أُمرُت َّل أفَتُح ألحٍد قبلك
 

 (.197صحيح مسلم )
 

(29 ) 
 صدق الديث

 
  لوفدِّ هوازن:وسل َم قالَ عن املسو ر بنِّ خَمرمة، أن رسوَل هللا صل ى هللا عليه 

 
 ".إيلَّ أصَدقُهبُّ الديِث  حَ أَ "
 

 (.2184صحيح البخاري )
 

  وفدُ  هُ حني جاءَ  قامَ  مَ ى هللا عليه وسل  هللا صل   أن رسولَ احلديُث كما يف صحيح البخاري: 
ى هللا عليه  هللا صل   م رسولُ هل فقالَ  ،همم وسبيَ إليهم أمواهلَ  أن يرد   فسألوهُ  ،مسلمني هوازنَ 
وقد   ،وإما املال ،إما السب ،ى الطائفتنيفاختاروا إحدَ  ،أصدقه إيل   احلديثِّ  أحبُّ " :موسل  

 ". هبم استأنيتُ  كنتُ 
   .الطائفمن  حني قفلَ  ليلةً  عشرةَ  انتظرهم بضعَ  مَ ى هللا عليه وسل  هللا صل   وقد كان رسولُ 
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َ فلمي    :قالوا ،ى الطائفتنيإليهم إال إحدَ  راديٍ  م غريُ ى هللا عليه وسل  هللا صل   هلم أن رسولَ  ا تبني 
   .ناسبيَ   خنتارُ فإاني 
أما  " :مث قال ، على هللا مبا هو أهلهفأثََن  ،م يف املسلمنيى هللا عليه وسل  هللا صل   رسولُ  فقامَ 
 فمن أحب   ، همإليهم سبيَ  أن أرد   وإين قد رأيتُ  ،وان اتئبنيؤ إخوانكم هؤالء قد جافإن  ،بعد

ن مِّ  هُ إايي  هُ حىت نعطيَ  هِّ على حظ   منكم أن يكونَ  ومن أحب   ،بذلك فليفعل يطيبَ منكم أن 
  ".هللا علينا فليفعل فيءُ ما يَ  أولِّ 

  .هلم مَ وسل  ى هللا عليه  هللا صل   بنا ذلك لرسولِّ قد طي   :الناس فقالَ 
  ،منكم يف ذلك ممن مل أيذن ن أذنَ  ال ندري مَ إاني " :مى هللا عليه وسل  هللا صل   رسولُ  فقالَ 

   ."كمفارجعوا حىت يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمَر 
أهنم   فأخربوهُ  ،مى هللا عليه وسل  هللا صل   مث رجعوا إَل رسولِّ  ،هم عرفاؤهممَ فكل   ،الناس فرجعَ 
 . ابوا وأذنو قد طي  

 
(30 ) 

 البيب أسامة
 

 رضَي هللا عنهما قال:  عمرَ  عن عبدهللا بنِّ 
 

بعُض الناسِّ يف  عنَ زيد، فطَ  عليهم أسامَة بنَ  عثًا، وأم رَ النبُّ صل ى هللُا عليهِّ وسل َم بَ  بعثَ 
 : لنبُّ صل ى هللاُ عليهِّ وسل ما إمارتِّه، فقالَ 

ليًقا  كان خلَ   هللِا إن  ن قبُل، واُي َن يف إمارِة أبيِه مِ نو طعَ ، فقد كنُتم تَ طَعنوا يف إمارتهتَ  إن  "
 . "ن  أحبِ  الناِس إيلَّ بعَده مِ ن  أحبِ  الناِس إيلَّ، وإنَّ هذا لَ مِ كان لَ   ، وإن  لإلمارة

 
 .(2426واللفُظ له، صحيح مسلم ) (3524صحيح البخاري )

 
 . يشرُي عليه الصالُة والسالُم إَل إمارةِّ زيٍد يف غزوةِّ مؤتة
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على  واملفضولِّ  ،على الكبار الصغارِّ  وتوليةِّ  ،املوََل  مارةِّ إ وفيه جوازُ قاَل ابُن حجر رمَحُه هللا: 
 .(26)أبو بكر وعمر الذي كان عليهم أسامةُ  نه كان يف اجليشِّ أل ؛الفاضل

 
(31 ) 

 الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

  صل ى هللا عليه وسل َم يقول:هللاعن املغريةِّ رضَي هللا عنه قال: مسعُت رسوَل 
 
ًدا فليتبوَّأ مَ مَ  ،أحدٍب على اًب عليَّ ليَس َككذِ ذِ إنَّ كَ "  ". مَن النَّار قعَدهُ ن كَذَب عليَّ متعمِ 
 

 ( املقدمة. 4صحيح مسلم )( واللفُظ له، 1229صحيح البخاري )
 

(32 ) 
 خامت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
 عنه، أن رسوَل هللا صل ى هللا عليه وسل َم قال:  رضَي هللاعن أنس بنِّ مالك 

 
 ."ِشهأحٌد على نَ ق   نَّ ، فال يَنُقشَ : حممٌد رسوُل هللاقشُت فيه، ونَ َوِرق ذُت خاََتًا من  اَتَّ إين ِ "
 

 .(2092واللفُظ له، صحيح مسلم ) (5539صحيح البخاري )
 

 الورِّق: الفض ة. 

 

 . 7/87فتح الباري ( 26) 
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هللا   اسمِّ  نقشِّ  وجوازِّ  ، اخلامت صاحبِّ  اسمِّ  ونقشِّ  ، امتاخل نقشِّ  جوازُ  قال اإلماُم النووي: فيه 
سريين  بنِّ اوعن  .واجلمهور ،ومالك  ،املسيب سعيد بنِّ  ومذهبُ  ،(27)هذا مذهبنا .تعاََل 

   .وهذا ضعيف .هللا تعاََل  اسمِّ  نقشِّ  وبعضهم كراهةُ 
ذلك   وأن ينقشَ  ، حكمة عليه كلمةَ  أو ينقشَ  ،نفسه عليه اسمَ  وله أن ينقشَ  :قال العلماء

   .هللا تعاََل  مع ذكرِّ 
ى هللا  أنه صل    النهيسببُ  ي" هذاخات على نقشِّ  أحدٌ  ينقشْ  ال" :مى هللا عليه و سل  صل   قولهُ 

  غريهُ  فلو نقشَ  ،وغريهم العجمِّ  إَل ملوكِّ  هُ به كتبَ  فيه ليختمَ  ونقشَ  اخلامتَ  ذَ منا اّت  إم عليه و سل  
 .(28)اخللل وحصلَ  املفسدةُ  لدخلتِّ  هُ مثلَ 
 

(33 ) 
 صالة وزكاة وقربة 

 
 عن أيب هريرة، أن النب  صل ى هللا عليه وسل َم قال: 

 
ا أًن بشر ،َفنيهلِ عهًدا لن َتُ  ُذ عندكَ همَّ إين ِ أَتَِّ الل" فأيُّ املؤمنني آذيُته، شتمُته،   ، فإَّنَّ

 . " القيامةيومَ  قر ِبُه با إليكَ ، تُ ل ها له صالًة وزكاًة وُقربةفاجعَ  ،لدتُهلعنُته، جَ 
 

 .واللفُظ لألخري (2601صحيح مسلم )(، 6000صحيح البخاري )
 

أبهل، كما قاَل ابُن حجر،   عليه أبْن يكوَن ليس لذلكَ تقييُد املدعويِّ  ويف حديثِّ أنسٍ 
إمنا أان   : فقلتعلى ريبيِّ  أين اشرتطتُ  ؟ا تعلمني شرطي على ريبأمَ  ،ليمسُ  اي أم  "ولفظه: 

 

 . يعين الشافعية ( 27) 
 . 14/68شرح النووي على صحيح مسلم ( 28) 
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عليه من أميت  دعوتُ  ا أحدٍ فأيُّ  ،البشر كما يغضبُ   وأغضبُ  ،البشر ىى كما يرضَ أرضَ  ،بشر
 .(29)"القيامة يومَ  منه  هبا بهُ يقريِّ ربة وقُ  ةً اا وزكهورً أن جيعلها له طَ  ،ليس هلا أبهل بدعوةٍ 

يه  ى هللا عل صل   ودعائهِّ  هِّ ن سبيِّ مِّ  ما وقعَ أن  :واملعََن قال احملديُِّث العظيم آابدي رمَحُه هللُا تعاََل: 
ى هللا عليه  صل   فخافَ  ، به العادة بل هو مما جرتْ  ،ليس مبقصود ،وحنوه على أحدٍ  مَ وسل  
ذلك  إليه يف أن جيعلَ  ورغبَ  هُ سبحانَ  هُ رب   فسألَ  ،من ذلك إجابةً  شيءٌ  أن يصادفَ  مَ وسل  
ى  ألنه صل   ؛الم اندرً ى هللا عليه وسهذا منه صل   وإمنا كان يقعُ  ،اا وأجرً هورً وطَ  ربةً وقُ  ارةً وكف   رمحةً 

 .(30)وهللا أعلم .اانً وال لع   ،افاحشً  مل يكنْ  مَ هللا عليه وسل  
 

(34 ) 
 لعنةرمحة وليس 

 
 عن أيب هريرَة قال:

 
 قيل: اي رسوَل هللا، ادُع على املشركني. 

 ".ثُت رمحةإين مل أُبَعث  لعَّاًًن، وإَّنا بُعِ قال: "
 

 (.2599صحيح مسلم )
 

 [.107]سورُة األنبياء:  {َوَما أَْرَسْلَناَك إِّال  َرمْحًَة لِّْلَعاَلمِّنيَ ُه وتعاََل: }يقوُل ربُّنا سبحانَ 
 

 
 
 

 

 . إسناده الشيخ شعيب( وحس ن  6514رواه ابن حبان يف صحيحه )( 29) 
 . 271/ 12عون املعبود ( 30) 
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(35 ) 
 رمحة وشفقة

 
 عن أنس بنِّ مالك قال: قاَل رسوُل هللا صل ى هللا عليه وسل م:

 
ُم من  ها، فأمسُع بكاَء الصيب ، فأجتوَُّز يف صاليت مما أعلطالتَ أريُد إف يف الصالةِ إين ألدخُل "

 ".من بكائهَوجِد أمِ ِه 
 

 .(470( واللفُظ له، صحيح مسلم )1610)  صحيح البخاري
 

 ُتو ز: خف ف. 
 واحلديُث يدلُّ على رمحتهِّ وشفقتهِّ صل ى هللا عليه وسل م.

 
(36 ) 

 رؤيته يف املنام عليه الصالة والسالم
 

 ول:يق أيب هريرَة قال: مسعُت النب  صل ى هللا عليه وسل َم  عن
 
 ". ُل الشيطاُن يب، وَّل يتمثَّ اليقظةَمن رآين يف املناِم فَسرياين يف "

 قال ابُن سريين: إذا رآُه يف صورته. 
 

 (.2266( واللفُظ له، صحيح مسلم )6592صحيح البخاري )
 

وكان ابُن سريين إذا قص  عليه رجٌل أنه رأى النب  صل ى هللا عليه وسل َم قال: صْف يل الذي  
 ه. فإن وصَف له صفًة ال يعرفها قال: مل تره.  رأيت
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 قال ابن حجر: وسنده صحيح.
ليب، حد ثين أيب قال: قلُت من طريقِّ عاصم بنِّ كُ  قال: ووجدُت له ما يؤيده، فأخرَج احلاكم

 يف املنام، قال: صفُه يل، قال: ذكرُت احلسَن عباس: رأيُت النب  صل ى هللا عليه وسل مَ  البنِّ 
 .(31)  فشب هتُه به. قال: قد رأيته. وسندُه جييِّدبَن علييٍ 

 وزايدُة اإليضاحِّ يف كتبِّ الشروح.
 

(37 ) 
 أًن بشر 

 
 النبيِّ صل ى هللا عليه وسل م، عن رسولِّ هللا صل ى هللا عليه وسل م:  عن أميِّ سَلمَة زوجِّ 

 
 إليهم، فقال:   ، فخرجَ هجرتخصومًة ببابِّ حُ  أن ُه مسعَ 

ا أًن بشَ " ، فأحِسُب أنَُّه ن بعضكم أن يكوَن أبلَغ مِ ، وإنَُّه أيتيين اخلصُم، فلعلَّ بعضَ رٌ إَّنَّ
ا هي قطعٌة من النار، فليأخُ ، فمن قضَ ، فَأق ِضي لُه بذلكقَ صدَ  ها  ذ  يُت لُه حَبقِ  مسلٍم فإَّنَّ

 . "ها ك  أو فليرُت 
 

 (.1713( واللفُظ له، صحيح مسلم )2326رواه الشيخان: صحيح البخاري )
 
أنه   واملرادُ  .نه منهمأ مبعََن  ،والواحد على اجلماعةِّ  قُ طلَ يُ  ،لقاخلَ  البشرُ  ":منا أان بشر"إ :هقول

  ويكونُ  . وصفاته هبا يف ذاتهِّ  ختص  اعليهم ابملزااي اليت  ولو زادَ  ،اخللقة يف أصلِّ  للبشرِّ  مشاركٌ 
 .ى عليه املظلومفَ حىت ال خيَ  ،غيب كل     فإنه يعلمُ ن من كان رسواًل أ ا على من زعمَ رد  

ال   إذا كان يف الباطنِّ  ،الظاهر له به حبسبِّ  الذي قضيتُ  :أي " من النار قطعةٌ " :قوله
   . به إَل النار ولُ ؤ ي  ،فهو عليه حرام هُ يستحقُّ 

 

 . 12/383يله يف فتح الباري ينظر تفص( 31) 
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  فهو من جمازِّ  ، على من يتعاطاه التعذيبِّ  ةُ منه شد   مُ فهَ يُ  ،تثيل " من النار قطعةٌ " :وقوله
َا أَيُْكُلوَن يفِّ بُُطوهنِِّّْم اَنرًاإِّ }  :تعاََل  كقولهِّ   ،التشبيه  [.10{ ]سورُة النساء: من 

من  أنه أعلمُ  :ومعناه  ،التخيري ال حلقيقةِّ  فيه للتهديدِّ  األمرُ وقوله: "فليأخذها أو ليرتكها": 
ال   ن احلكمَ ، فإ  فليرتكن كان مبطاًل إو  ، ا فليأخذن كان حمق  ، فإلبطِّ أو مُ  هل هو حمق   :نفسه
 .ا كان عليه عمي  األصلَ  ينقلُ 

   :من الفوائد ويف هذا احلديثِّ 
   .عليه  حرامٌ  ا هو يف الباطلِّ شيئً  به يف الظاهرِّ  حىت استحق   يف ابطلٍ  ن خاصمَ مَ  إمثُ  -

 برباءةِّ  احلاكمُ  وحكمَ  ،ى عليهعَ املد   فحلفَ  ،نة له بييِّ   ومل يكنْ ى مااًل عَ ن من اد  أوفيه  -
 عتْ مسِّ  ،بعد ذلك تنايف دعواه نةً بييِّ  عي لو أقامَ د  ن املأو  ،ربأ يف الباطنأنه ال يَ  ،احلالف

  .كماحلُ  طلَ وبَ 

 ،ا يف الظاهرحق   حىت يصريَ  احليلِّ  من وجوهِّ  بوجهٍ  ابطلٍ  ألمرٍ  وفيه أن من احتالَ  -
   .ابحلكم  عنه اإلمثُ  وال يرتفعُ  ، يف الباطن له تناولهُ  أنه ال حيلُّ  ،له به مُ كَ وحيُ 

  .مصيب جمتهدٍ  كل    أن   ن زعمَ به على مَ  دُّ ريَُ ف  ،قد خيطئ ن اجملتهدَ أوفيه  -

 .(32) بل يؤجر ،مث إلحقهُ إذا أخطأ ال يَ  ن اجملتهدَ أوفيه  -
 

(38 ) 
 ان مبحمد صلى هللا عليه وسلم رسوًَّل َياإل

 
 عن أيب هريرة، عن رسوَل هللا صل ى هللا عليه وسل َم أنه قال:

 
، مث َيوُت  يهوديٌّ وَّل نصراين   ،هذه األمةن والذي نفُس حممٍد بيده، َّل َيسَمُع يب أحٌد مِ "

 . "، إَّل كان ِمن أصحاِب النارِمن  ابلذي ُأرِسل ُت بهؤ ومل ي
 

 (.153صحيح مسلم )

 

 . 13/173ابختصار من فتح الباري ( 32) 
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  ،القيامة إَل يومِّ   وبعديزمين يف ن هو موجودٌ مَ  : أي " مةمن هذه األ أحدٌ   يبال يسمعُ "

 ،ن سوامهاا على مَ تنبيهً  ي  والنصراين  اليهود منا ذكرَ إو  .طاعته يف عليهم الدخولُ  هم جيبُ فكلُّ 
فغريهم ممن ال   ، ذا كان هذا شأهنم مع أن هلم كتاابً إف ،ى هلم كتاب النصارَ و  وذلك ألن اليهودَ 

 .(33)وهللا أعلم .له أوََل  كتابَ 
 

(39 ) 
 أكثرهم ًتبًعا

 
 عن أيب هريرة، أن رسوَل هللا صل ى هللا عليه وسل َم قال:

 
وإَّنا كان   ،يِت ما مثُلُه آمَن عليه البشرن اآلِطَي مِ ن نيبٍ  إَّل قد ُأعمِ األنبياِء ن ما مِ "

 ."أكوَن أكثَرُهم ًتِبًعا يوَم القيامة فأرجو أن   ، وَحى هللاُ إيل  الذي ُأوتيُت وحًيا أَ 
 

 .واللفظ له (152صحيح مسلم )(، 4696صحيح البخاري )
 

 تقتضي إيانَ  له من معجزةٍ  ال بد   ى أن النب  عل  هذا دال  قاَل احلافُظ ابُن حجر ما ملخ صه: 
   .على املعاندة ن أصر  مَ  هُ وال يضرُّ  ،ن شاهدها بصدقهمَ 

  .اخلوارق املعجزاتِّ  : أي "من اآلايت " :قوله
ن  مَ  ن شأنِّ مِّ  ،أو أكثر آيةً  عطىَ أُ  نبيٍ   أن كل  املعََن  : "عليه البشر آمنَ  ما مثلهُ " :قوله

 حبيث ال يستطيعُ  ، عليهبذلك مغلوابً  يؤمنُ  :أي ،به ألجلها ؤمنَ أن ي يشاهدها من البشرِّ 
َها } :هللا تعاََل  كما قالَ   ،فيعاند قد جيحدُ  لكنْ  ،عن نفسه هُ دفعَ  َقنَـتـْ َا َواْستَـيـْ   َوَجَحُدوا هبِّ

 [. 14{ ]سورة النمل: أَنـُْفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلو ا

 

 . 2/188شرح النووي على صحيح مسلم ( 33) 
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الذي   هبا الوحيُ  يتُ أي أن معجزيت اليت حتد   ":هللا إيلي  ا أوحاهُ وحيً  وتيتهُ وإمنا كان الذي أُ "
   .الواضح عليه من اإلعجازِّ  ملا اشتملَ  ،وهو القرآن ،عليي  لَ نزِّ أُ 

أنه   بل املرادُ  ،مهن تقد  مَ  ويتَ ما أُ  من املعجزاتِّ  وال أنه مل يؤتَ  ،فيه معجزاتهِّ  حصرَ  وليس املرادُ 
ها  عطَ به مل يُ  ةً خاص   معجزةً  عطيَ أُ  نبيٍ  ل  ألن ك  ؛ هبا دون غريه ى اليت اختص  العظمَ  املعجزةُ 

 . قومه حلالِّ  بةً مناسِّ  تقعُ  نبيٍ  كليِّ   وكانت معجزةُ  ،هبا قومه   ىحتد   ،بعينها غريه 
 من معجزةِّ  مَ على ما تقد   هذا الكالمُ  بَ تيِّ رُ  ": القيامة ا يومَ أكثرهم اتبعً  أكونَ فأرجو أن "

مبا   واإلخبارِّ  ،ةواحلج   على الدعوةِّ  الشتمالهِّ  ،نفعه وعمومِّ  ،فائدته لكثرةِّ  ،املستمرة القرآنِّ 
  ى الرجوَ  ترتيبُ  نَ فحسُ  ،ن سيوجدومَ  دَ جِّ ن وُ ومَ  ،ن غاب ومَ  ن حضرَ مَ  نفعهُ  فعم   ،سيكون
 .(34) اتبعً  األنبياءِّ  فإنه أكثرُ  ،قتى قد حتق  وهذه الرجوَ  .على ذلك  املذكورةِّ 

 
(40 ) 

 الوض الشريف 
 

 ال: مسعُت النب  صل ى هللا عليه وسل َم يقول: عن سهل بنِّ ساعد الساعدي ق
 
أقواٌم   َدنَّ عليَّ ظمأ  أبًدا. ولريَِ مل يَ  بَ رِ ن شَ ومَ  ،ِربن َوَرَد شَ مَ  ،ُطكم على الوض أًن فرَ "

 ". مث ُُياُل بيين وبينهم  ،أعرُفهم ويعرفوين
، فُيقزاَد أبو سعيد اخلدري قوَلُه صل ى هللا عليه وسل م: " ال: إنَك َّل تدري ما عِملوا  إَّنم مينِ 

ًقا ملن بدََّل بعدي ًقا ُسح   ".بعدك. فأقول: ُسح 
 

 واللفُظ له.( 2291، 2290(، صحيح مسلم )6643صحيح البخاري )
 

ءِّ له.   فَرُطكم: سابُقكم إليه، كاملهييِّ
 أن مجيَع األمةِّ يشرُب منه، إال من ارتد  وصاَر كافرًا. اهُر احلديثِّ وظ

 

 . 9/7ينظر فتح الباري ( 34) 
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قولُه صل ى هللا عليه وسل م: "من ورَد شرب" صريٌح يف أن الواردين كل هم  قال القاضي عياض: 
 الرتدادهم.  يُذاُدون وُيَنعوَن الورود؛يشربون، وإمنا ُيَنُع منه الذين 

 .(35)"ُسحًقا ُسحًقا" أي بُعًدا هلم بُعًدا
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 . 53/ 15ينظر شرح النووي على صحيح مسلم ( 35) 
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 (36)املراجع
 

لي بن بلبان  ترتيب عالء الدين ع / حباناإلحسان يف تقريب صحيح ابن  -
بريوت: مؤسسة  -.2ط -الفارسي؛ حققه وخر ج أحاديثه شعيب األرانؤوط.

 هـ ]الرتاث[.1414-1393الرسالة، 
 دار الكتب العلمية ]الرتاث[. :بريوت  -.املباركفوري /حتفة األحوذي  -
 1392بريوت: دار إحياء الرتاث،  -.2ط -.شرح النووي على صحيح مسلم -

 هـ ]الرتاث[.

 = اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان.   ن حبانصحيح اب -
بريوت؛ دمشق:  -.3ط -حتقيق مصطفى ديب البغا. /صحيح البخاري -

 هـ ]الرتاث[. 1407دار ابن كثري: دار اليمامة،  
 هـ.1416بريوت: دار ابن حزم،  -صحيح مسلم. -
 -حممد مشس احلق العظيم آابدي. /عون املعبود شرح سنن أيب داود  -

 هـ ]الرتاث[. 1415ر الكتب العلمية، بريوت: دا -.2ط
بريوت: دار  -ابن حجر العسقالين.فتح الباري: شرح صحيح البخاري/  -

 هـ ]الرتاث[.1379املعرفة، 
ابن األثري؛ حتقيق طاهر أمحد الزاوي،  النهاية يف غريب الديث واألثر/  -

 هـ ]الرتاث[.1399بريوت: دار الفكر،  -حممود الطناحي.
 

  

 

ركز  املراجع اليت وضع يف آخرها لفظ ]الرتاث[ هكذا بني معقوفتني، هي لألقراص املدجمة اليت أصدرها م  (36) 
 . الرتاث للربجميات يف األردن 
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